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 نماي كلي بازار:

 شاخص ها

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 2,02 2،718 137،073 شاخص كل

 1,10 216 19،906 شاخص كل هم وزن

 1,19 18 1،555 فرابورس

 

 (ميليون سهم)معامالتحجم 

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته تغيير نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 2,53 47 1،901 بورس اوراق بهادار تهران

 17,70 108 721 فرابورس ايران

 6,30 155 2،623 جمع

 

 ارزش معامالت بورس(ميليارد تومان)

 درصد تغيير نسبت به روز گذشته روز گذشتهتغيير نسبت به  ارزش معامالت روز نوع معامله

 74,77 300 703 معامالت عادي سهام در بورس

مالت عمده، بلوكي، اوراق امع

 مشاركت و صندوق سرمايه گذاري
24 (156) )86,67( 

 24,83 144 727 جمع

 

 بورس(ميليارد تومان)فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
 تغيير نسبت به روز

 گذشته

درصد تغيير نسبت به روز 

 گذشته

 28,39 36 167 معامالت عادي سهام در فرابورس

 )3,45( (1) 34 مالت عمده، بلوكي امع

 25,56 53 263 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهيالت مسكن

 23,79 89 464 جمع
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 معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوكي مهم در بازار بورس

 نماد نام اوراق
 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)
 نماد نام اوراق

 ارزش تقريبي

 (ميليارد ريال)

 101 امين یکم درآمد ثابت امين یکمص.س. با 
صندوق س. اعتماد آفرین 

 پارسيان
 207 اعتماد

 55 ٢زاگرس پتروشيمی زاگرس 45 ٢شفن پتروشيمی فن آوران

صکوک فو+دکاوه کيش،سه 
 %٢٠ماھه

 46 آکورد ص.س.آرمان آتی کوثر 35 ٧٠٦صکاوه

 21 ٢اتکای ایرانيانبيمه اتکائی  29 ٩٠٢صایتل % ٢١صکوک اجاره رایتل  ماھانه 

-مشارکت شھرداری تھران
 %١٨ماھه٣

 10 الماس صندوق سرمایه گذاری الماس 7 ٩٨١٢مترو

 

 

 

۶١٫٠۴%

٣٨٫٩۶%

ارزش معام�ت

بورس

فرابورس

 )ميليارد تومانارزش معامالت بازارها(

 درصد ارزش معامالت بازار

 61.04 727 بورس اوراق بهادار تهران

 38,96 464 فرابورس ايران

 100 1،191 كل
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 بازار:نقشه 

 تاثير در شاخص فرابورس ايران تاثير در شاخص بورس اوراق بهادار تهران

 تاثير نماد نام اوراق تاثير نماد نام اوراق

 4 هرمز جنوبفوالد هرمزگان  427 فوالد فوالد مباركه اصفهان

 4 ذوب سهامي ذوب آهن اصفهان 292 فملي ملي صنايع مس ايران

 3 ميدكو هلدينگ صنايع معدني خاورميانه 247 كگل معدني و صنعتي گل گهر

 2 ارفع شركت آهن و فوالد ارفع 247 فارس صنايع پتروشيمي خليج فارس

 1 شراز پااليش نفت شيراز 173 فخوز فوالد خوزستان
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 :ركليت بازا

در پيش گشايش، همچنان شاهد حضور شوينده در صدر تقاضاي بورسي ها بوديم كه به علت نوسان بيش از 

درصدي در همان نخستين دقايق متوقف شد. رمپنا براي دومين روز متوالي با صـف خريـد همـراه بـود.      20

ت فلزي (فاراك و فـاذر) همچنـان مـورد    ميليون سهم رمپنا خريداري كردند. دوقلوهاي ساخ 20حقيقي ها 

 توجه بودند.

شايعاتي مبني بر آزادسازي نرخ فلزات، در بورس كاال، جو مثبتي را در گروه فلزات ايجاد كـرد. ذوب، هرمـز،   

 رقابـت  سـقف  . بر اين اساس،شد روشن هم كاال بورس در مس عرضه تكليففايرا با صف خريد همراه شدند. 

فملي متاثر از ايـن خبـر صـف خريـد      .كند مي تغيير ثانويه ارز دالر به دالر قيمت مبناي.  شود مي برداشته

ميليـوني   20ميليون سهم و صف خريد  244ميليوني را تجربه كرد. در نهايت، فوالد با معامله  100سنگين 

 در صدر تقاضاي گروه قرار گرفت.

 ريال بوديم. 14505صدي در در 9,6در گروه پتروشيمي ها شاهد بازگشايي شپديس با رشد 

در گروه معدني ها، ومعادن پيشتاز بود. كم كم ساير نمادها من جمله، كنور، كبـافق و در نهايـت دوقلوهـاي    

 سنگ آهني مورد توجه بازار قرار گرفتند و صف خريد تشكيل دادند.

ز، ساير نمادها نيـز ديـده   پااليشي ها شروع جذابي نداشتند ولي رفته رفته با افزايش تقاضا روي شاوان و شرا

درصدي  2ميليون سهم در دامنه مثبت  37شدند. در نهايت معامالت با صدر نشيني شپنا به حجم معامالتي 

 و صف خريد روي شراز، شبريز و شاوان پايان يافت.

در گروه زراعت در پي صدور مجوز افزايش نرخ محصوالت، نمادهاي گروه يكي پس از ديگري متوقف شدند. 

 يام، تليسه، متوقف شدند. به نظر مي رسد نماد بعدي زبينا باشد.زق

ماه توقف با حواشي هاي  9اما امروز روز مهمي براي گروه ارتباطات بود. هاي وب، سهم اسير در بند، پس از 

 ميليوني به تابلو بازگشت. 140درصدي و صف فروش  2مختلف، با نوسان 
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ايـن نمـاد،    معـامالت امنه نوسان مثبت و متعادل به تـابلو بازگشـت.   خودرو نيز پس از برگزاري مجمع، در د

  شد. مي دنبال درصدي 2,2 دامنه در متعادل و مثبت

معدني ها پيش رفت.خيال سهامداران هـاي وب راحـت شـد. و شـاخص قلـه      -در مجموع امروز به كام فلزي

 هزار واحدي را نيز فتح كرد.137

 


